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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan

penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di

antara hal-hal itu. Pemahaman struktur serta hubungan-hubungannya di

perlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam matematika.

Melalui proses belajar mengajar inilah peserta didik akan mengalami proses

perkembangan kearah yang lebih baik dan bermakna. Agar hal tersebut dapat

terwujud maka diperlukan suasana proses belajar mengajar yang kondusif bagi

peserta didik dalam melampaui tahapan-tahapan belajar secara bermakna dan

efektif sehingga menjadi pribadi yang percaya diri, inovatif dan kreatif.

Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman

belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana

sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika

yang dipelajari. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian

kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika,yang sesuai

dengan (1) topik yang sedang dibicarakan, (2) tingkat perkembangan

intelektuan peserta didik, (3) prinsip dan teori belajar (4) keterlibatan aktif

peserta didik, (5) keterkaitan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, dan

(6) pengembangan dan pemahaman penalaran matematis (Gatot

Muhsetyo,dkk, 2008 : 1.26).  Peranan teori-teori belajar merupakan strategi
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terhadap pemahaman matematika yang dapat dipahami secara wajar sesuai

dengan kemampuan anak.

Salah satu bahan kajian matematika di SD yaitu pengenalan bangun

ruang. Siswa kesulitan memahami materi sifat-sifat bangun ruang sederhana.

Bangun-bangun ruang yang diperkenalkan dan untuk diketahui sifat-sifatnya

di antaranya balok dan  kubus. Pembelajaran ini siswa terlihat kurang

menguasai materi dan pemahaman siswa pada materi kurang. Pembelajaran

matematika yang selama ini terjadi di sekolah khususnya yang peneliti alami

kurang membangkitkan minat dan kreativitas siswa kelas IVB SDN

Sambongrejo I Gondang Bojonegor, guru hanya menerapkan metode ceramah

dan tanya jawab. Siswa hanya pendengar (pasif), sedangkan guru yang lebih

aktif dalam menentukan setiap kegiatan pembelajaran. Penggunaan buku paket

masih menjadi hal yang utama dan tidak dapat dipisahkan dalam

pembelajaran. Selama proses pembelajaran guru juga masih mendominasi,

sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Semua itu menjadi pemicu

kurangnya pemahaman siswa pada materi yang telah diberikan.

Kondisi riil dalam pelaksanaan latihan yang diberikan tidak

sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan konsep

matematika. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan

penelitian tindakan kelas. Rendahnya mutu pembelajaran dapat diartikan

kurang efektifnya proses pembelajaran. Penyebabnya dapat berasal dari minat

dan motivasi siswa yang rendah, kinerja guru yang rendah, metode yang

digunakan selama ini lebih dominan menggunakan metode ceramah dan tanya

jawab sehingga anak mudah jemu, serta sarana dan prasarana yang kurang
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memadai akan menyebabkan pembelajaran menjadi kurang efektif.

Berdasarkan observasi di lapangan adanya temuan bahwa kedudukan dan

fungsi guru dalam kegiatan pembelajaran saat ini cenderung masih dominan.

Aktifitas guru masih sangat besar dibandingkan dengan aktifitas siswa yang

masih rendah kadarnya. Ketika proses belajar mengajar hendaknya terjalin

hubungan yang sifatnya mendidik dan mengembangkan., guru tidak hanya

menyampaikan materi akan tetapi figur yang dapat merangsang perkembangan

siswa.

Upaya peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan secara

menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai.

Pengembangan aspek-aspek tersebut dilakukan untuk meningkatkan dan

mengembangkan kecakapan hidup (life skills) melalui seperangkat kompetensi

agar siswa dapat bertahan hidup menyesuaikan diri dan berhasil di  masa

datang. Hal ini dapat dilihat dari masalah yang dihadapi oleh siswa kelas IVB

di SDN Sambungrejo I Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, yaitu

masih rendahnya hasil belajar siswa yang  terlihat dari rata-rata nilai yang

diperoleh siswa yaitu 54,6% di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

yaitu 60. Siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan soal evaluasi dan siswa

kurang mengerti dan memahami materi yang telah diberikan, karena anak

seusia kelas IV sekolah dasar berpikirnya masih dalam tahap operasional

konkret. untuk merefleksi kekurangan-kekurangan dalam kegiatan

pembelajaran matematika, maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas

sebagai acuan memperbaiki hasil pembelajaran sesuai dengan Kriteria
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Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 60 dengan menerapkan

pendekatan penemuan terbimbing.

Pembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian

pembelajaran penemuan yang melibatkan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar. Penerapan pendekatan penemuan terbimbing ini melibatkan suatu

interaksi antara siswa dan guru di mana siswa mencari kesimpulan yang

diinginkan melalui suatu urutan pertanyaan yang diatur oleh guru. Penemuan

terbimbing adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mana guru membimbing

siswa-siswanya dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis

sehingga mereka merasa menemukan sesuatu (Gatot Muhsetyo. dkk, 2008 :

1.35). Salah satu buku yang pertama menggunakan teknik penemuan

terbimbing adalah tentang aritmetika oleh Warren Colburn yang pelajaran

pertamanya berjudul: Intellectual Arithmetic Upon the Inductiv Be Method of

Instruction, diterbitkan pada tahun 1821, yang isinya menekankan penggunaan

suatu urutan pertanyaan dalam mengembangkan konsep dan prinsip

matematika.

Adanya pembelajaran ini diharapkan hasil belajar dan pemahaman

siswa dapat meningkat dan menjadi lebih baik dibandingkan dengan

menggunakan metode ceramah atau tanya jawab. dengan dasar inilah yang

mendorong peneliti mengadakan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan

kelas (Clasroom Action Research) dengan judul “Peningkatan Kemampuan

Memahami Sifat-sifat Bangun Ruang Sederhana Melalui Penerapan

Pendekatan Penemuan Terbimbing pada siswa Kelas IV B  SDN Sambongrejo

I  Gondang Bojonegoro”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1)   Apakah penerapan pendekatan penemuan terbimbing dapat meningkatkan

pemahaman siswa kelas IVB di SDN Sambongrejo I dalam mata pelajaran

matematika tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana?

2)  Bagaimana hasil belajar siswa  dengan penerapan pendekatan penemuan

terbimbing siswa kelas IV B SDN Sambongrejo I dalam pembelajaran

matematika tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana?

1.3   Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Mendiskripsikan penerapan pendekatan penemuan terbimbing dapat

meningkatkan pemahaman siswa kelas IVB di SDN Sambongrejo I dalam

mata pelajaran matematika tentang sifat-sifat bangun ruang sederhana.

2) Mendiskripsikan hasil belajar siswa pada materi sifat-sifat bangun ruang

sederhana dengan penerapan pendekatan penemuan terbimbing.

1.4   Batasan Masalah

 Batasan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1)  Penelitian Peningkatan pemahaman sifat –sifat bangun ruang sederhana

melalui pendekatan penemuan terbimbing ditujukan kepada siswa kelas

IVB di SDN Sambongrejo I  Semester II tahun pelajaran 2010/2011.

2) Materi pembelajaran adalah mata pelajaran matematika tentang sifat-sifat

bangun ruang sederhana balok dan kubus.
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3) Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan penemuan terbimbing.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dan hasil penelitian ini adalah:

1) Manfaat bagi siswa

Menumbuhkan  motivasi  belajar matematika tentang bangun ruang

sederhana siswa kelas IVB SDN Sambongrejo I Kecamatan Gondang

Kabupaten Bojonegoro pada materi bangun ruang lebih optimal dan

bermakna.

2)  Manfaat bagi guru

Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan dan berinovasi dalam

menciptakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang baru.

3)  Manfaat Bagi Sekolah

a) Dapat menciptakan strategi pembelajaran yang baru dalam upaya

memperbaiki masalah-masalah pembelajaran di kelas.

b) Dapat meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka perbaikan

pembelajaran pada khususnya pembelajaran matematika.

4)  Manfaat bagi Peneliti

Memberi gambaran yang jelas tentang efektifitas pembelajaran Matematika

dengan menggunakan pendekatan terbimbing, sehingga dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa, serta sebagai syarat untuk

mendapatkan gelar sarjana pendidikan.


